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Asculta Viata Asociatia <asociatiaascultaviata@gmail.com>

solicitare in baza Lg 544/2001
Birou Presa MEN <biroupresa@medc.edu.ro>
Către: Asculta Viata Asociatia <asociatiaascultaviata@gmail.com>

9 octombrie 2015, 14:01

Bună ziua!
Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:
Referitor la drepturile pe care trebuie să le primească elevii cu cerințe educaționale
speciale, vă informăm că, în conformitate cu art. 5, alin. 2) din Legea Educației Naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „copiii și tinerii cu cerințe educaționale
speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în
alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea
alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și
încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului,
precum și de găzduire gratuită la internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu
cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor județene / a municipiului București de
asistență socialăși protecția copilului.”
Conform art. 110, alin 3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, „finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ
special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale și a CJRAE/CMBRAE se
asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale
consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu
al copiilor, prin contract managerial”. Prevederea se aplică tuturor elevilor cu cerințe
educaționale speciale care urmează curriculumul învățământului special.
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților
de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate
din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar „*)Standardele de
cost se aplică numai elevilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în unitățile de
învățământ de masăși care urmează curriculumul învățământului de masă”.
Totodată, vă informăm că art. 26, alin 2) din Metodologia privind organizarea serviciilor
de sprijin educațional pentru copiii, elevii, și tinerii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă, aprobată prin OMECTS nr. 5574/7.10.2011, publicat în
Monitorul Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 2011, a fost modificat prin Ordinul nr. 5036,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680/8.08.2015, astfel: „(2) Drepturile prevăzute
la alin. (1) se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin
bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de
locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial”.
Pentru aspecte legate de modul de acordare a alocației de hrană, vă rugăm să vă adresaţi
instituțiilor de resort, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=40cd9d9867&view=pt&search=inbox&msg=1504c431ca048574&siml=1504c431ca048574
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*********************
BIROUL DE PRESĂ
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Str. Spiru Haret 10, sector 1, 010176
telefon: +40 (21) 315.04.21
fax: +40 (21) 317.24.90
biroupresa@min.edu.ro
www.edu.ro
From: Asculta Viata Asociatia [asociatiaascultaviata@gmail.com]
Sent: Monday, September 28, 2015 10:01 PM
To: Birou Presa MEN
Subject: solicitare in baza Lg 544/2001

Va inaintam in atasament o solicitare in baza Lg. 544/2001, cu rugamintea ca in temeiul art. 20, alin. 4 din
Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001, sa ne comunicati pe email numărul si data înregistrarii cererii.

Cu stima,

Brasov Cosmin  vicepresedinte Asociatia persoanelor cu deficiente de auz Asculta Viata
0745.127.469
0728.855.918
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